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Naši milí čtenáři,
Léto nám uteklo, jako voda a s ním i prázdniny. Ale
nijak zvlášť jsme nemuseli zoufat, protože letošní
podzim opravdu stojí za to  aspoň, co se počasí
týče. Sluníčko nám svítí a osvětluje naši vesnici, která
září všemi podzimními barvami. Určitě stojí za to se
projít v lese po spadaném listí a vytáhnout ven naše
děti anebo čtyřnohé mazlíčky  Některé dny i pěkně
foukalo, tak děti nepřišly ani o pouštění draka, kterého si ještě určitě užijí, než bude pořádná zima.
Pomalu, ale jistě se už v obchodních domech objevují vánoční osvětlení a výzdoba. Není se čemu divit,
Vánoce už nám klepají na dveře  Tak už se můžeme
těšit na vůni cukroví a punče, která rozvoní naše
domácnosti. Nastává nejkrásnější, ale nejnáročnější
období v roce, tak si ho zkuste užít bez zbytečného
nahánění se po obchodech a stresů a Vám všem přejeme, aby ty letošní vánoční svátky byly opravdu
plné pohody a rozzářených dětských očí 
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Podzimní
Už se zase barví listí
do červena, do zlata,
je to pro něj velké štěstí,
že nepadá do bláta!

Slunce totiž svítí
ještě každý den.
Do pavoučích sítí
je list zapleten.

Vyrobíme draka
ze špejlí a papíru.
Je to natotata,
už se točí ve víru!

Větřík mírně pofukuje
nad loukou i nad polem.
Drak ve vzduchu poletuje,

my ho sledujem...

Naše vesnice v zimě
Naše malá vesnička,
už je bílá celičká.
Na kopci se schází děti,
než se naděješ, už dolů letí.

Pan Franc hlásí v rozhlase:
„Lidičky z naší vesničky,
vytáhněte brusličky.
Sejdeme se na hřišti,
zahrajeme si, jen to sviští.

Ať se v naší vesnici,
i v zimě něco děje,
i když už jsme kluci velicí,
dovedete se představit vánoce bez
hokeje?“
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„Osvícené výletiště“

Zprávy z obce

Jak již z minula víte, hlavní náplní tohoto podprojektu je vybudování nových rozvodů elektřiny a osvětlení areálu, obnova travnaté plochy, opravy
laviček a vybudování plotu ze spodní strany výletiště. To vše bude stát obec
726 tis. Kč, téměř všechny práce z projektu byly již dokončeny, nyní se dokončuje oplocení areálu. Tento projekt bude podpořen z prostředků Zlínského kraje z programu na podporu
venkova částkou přibližně 420 tis. Kč.

„Zvýšení atraktivity turistických tras v obci Rudimov“
Jak už název nadpisu napovídá, předmětem projektu je vybudování zastřešeného odpočinkového místa na výletišti – prostor mezi WC a prodejním kioskem (tento je již dokončen), dalšími částmi projektu jsou vybudování
vyhlídkového místa s info mapou, odpočívadlem a mobiliářem nad obcí, zřízení odpočívadla poblíž obnoveného
kříže nad splavem a pořízení informačních materiálů o obci (zbylá část projektu bude dokončena do června
2016). Náklady na tento podprojekt dosáhnou přibližně 700 tis. Kč a podařilo se nám získat podporu ze zdrojů
Ministerstva pro místní rozvoj, výše podpory bude do výše 50 % nákladů, tedy přibližně 340 tis.
Kč.
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Kompostárna Rudimov – prevence tvorby odpadu
Jak jsme Vás informovali v minulém čísle
rudimovského zpravodaje, byla na pozemku hned za bývalým statkem po pravé
straně cestou na „Festiválek“ (parcela č.
415/1) zřízena obecní komunitní kompostovací plocha. V návaznosti na tuto
skutečnost byl na jaře 2015 zpracován
projekt, jehož předmětem bylo pořízení
techniky pro obslužnost kompostárny,
tento projekt byl úspěšně vybrán komisí a
bude podpořem ze zdrojů Operačního
programu životní prostředí (OPŽP). Pořízenou technikou bude traktor Deutz-fahr
s čelním nakladačem a příslušenstvím
(lopatou s příklopem a prosévacím sítem
na kompost). Celkové náklady na pořízení
tohoto vybavení činí 1 948 tis. Kč, podpora od OPŽP činí 90 % uznatelných nákladů, tedy přibližně 1 800 tis. Kč.

Nové služby v obecním obchodě
Od nového roku na vás v obecním obchodě
čeká několik vylepšení a novinek, která jsme
zavedli pro zpříjemnění a zlepšení služeb
pro občany a všechny návštěvníky obchodu.
Nově bude možné platit v obchodě platební
kartou, dobít si kredit mobilního telefonu a
využít službu „Cash back“ při platbě kartou
(možnost výběru hotovosti do výše 1500,Kč po provedení nákupu). Více informací
dostanete přímo v obchodě nebo na obecním úřadě.
Další novinkou, kterou pro vás připravujeme, bude možnost zakoupit v obchodě léky
volně prodejné bez receptu např. paralen, brufen, celaskon atd.

Objednávka Slavičínského zpravodaje
Pokud máte zájem odebírat Slavičínský zpravodaj na
rok 2016, přihlaste se na Obecním úřadě osobně,
telefonicky nebo prostřednictvím mailu do
31.12.2015. Přihlášku můžete poslat na rudimov@seznam.cz .

Prosíme všechny občany Rudimova, aby
v zimním období parkovali svoje auta
tak, aby nebránily průjezdu vozidel zimní údržby.
Děkujeme

Mikuláš, andělé a čertiska Vám oznamujů
že v sobotu 5. 12. 2015 proběhne tradiční

mikulášská obchůzka

neposlušné děcka budů bez kompromisu odnesené do pekla
a ty hodné třeba něco dostanů

Knihovnické okénko
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Lampiónový průvod
Letos potřetí jsme pro Vás a Vaše děti připravili, můžeme snad říct již tradiční, lampiónový průvod obcí.
Jako každý rok jsme se sešli na novém parkovišti u
obecního úřadu, odkud jsme vyšli směrem na dolní
konec obce. Lampiónů bylo víc než dětí, není se čemu divit i někteří dospělí si nesli svůj lampión. Jiní
rodiče a prarodiče nesli lampióny mladším dětem,
pro které byly nejspíš příliš těžké. Ale i přes to
všechno ho každý nesl vysoko zdvižený, aby byl právě ten jeho co nejvíce vidět. Průvod prošel obcí až
ke Chmelovému, kde jsme udělali pár hromadných
fotek a poté jsme se vraceli zpátky k úřadu. Starší
děti nebylo snadné zadržet. Některé se už na začátku průvodu těšily na popcorn a kofolu, který každý
dostal k pohádce a proto se nebylo čemu divit, že
zpátky u úřadu byly za chvilku. Po průvodu se
všechny děti, některé i s rodiči, usadily v zasedací
místnosti k pohádce a zakončily tak hezký podzimní
večer.
Věříme, že se Vám lampiónový průvod s pohádkou
líbil a příští rok se ve stejném počtu sejdeme zase. 

A co je u nás nového (starého) a co ještě
chystáme……..
Do konce roku v knihovně připravujeme ještě jednu
akci pro děti s rodiči nebo prarodiči, která se
s největší pravděpodobností uskuteční poslední víkend v listopadu. O všech podrobnostech se určitě
včas dozvíte z facebooku knihovny, plakátů a obecního rozhlasu.
Do konce roku také budeme doplňovat knihovnu o
nové knižní tituly, a proto pokud máte někdo nějaký
návrh, jakou knihu by jste v knihovně uvítali, neváhejte nás kontaktovat a my Vám ji rádi objednáme.
Pokud jste nemocní nebo jinak dlouhodobě imobilní,
stále pro Vás v knihovně nabízíme službu donášky
knih domů. Ozvěte se nám a my Vám knihy zapůjčíme a doneseme až domů. Pro objednávku donášky
knih pište na e-mail: knihovna.rudimov@centrum.cz, volejte nebo pište SMS na
číslo 605426511 nebo 739413797. Do své objednávky prosím napište Vaše celé jméno, adresu, počet
knih a žánr o jaký máte zájem. Vaše objednávky budou vyřízeny vždy v úterý nebo v sobotu po půjčovní
době.

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY RUDIMOV
(knihovna i přístup na internet)

Čtvrtek 16:30 – 19:00
Sobota 8:00 – 10:30
Po dohodě s pověřenou osobou je možno jednotlivci zpřístupnit internet mimo určenou dobu.
Pověřené osoby:
Ludmila Poláčková; tel.: 605 426 511
Veronika Šálová; tel.: 739 413 797

POŘÁD SE U NÁS NĚCO DĚJE!!!
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Díky Katce Bártové,
která tuto akci domluvila a díky Magdě Sudkové, která s hlínou
pracuje a byla ochotná
přijet až do Rudimova,
se
ve
středu
4. listopadu sešlo pár
maminek se svými malými i většími ratolestmi, aby si je zvěčnili
v hliněných
otiscích.
Pokud má některý rodič ještě zájem o vytvoření otisků, stačí se
do 22. 11. 2015 ozvat
na telefonní číslo 739 415 527 a my se POKUSÍME další takovou akci
domluvit 

Prosíme všechny návštěvníky veřejného internetu, aby se nezapomínali zapisovat do návštěvní knihy a to vždy i mimo
otevírací dobu knihovny.







Kde nás najdete?
- www.knihovnarudimov.webzdarma.cz
- na facebooku, jako knihovna Rudimov

NAŠE OBECNÍ KNIHOVNA NABÍZÍ SVÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM:
Bezplatné členství
Více než 2200 svazků různých žánrů ve stálém souboru, který je každoročně rozšiřován.
Knihy z výměnných souborů, které knihovně bezplatně zapůjčuje krajská knihovna Fr. Bartoše, jsou v knihovně k
dispozici vždy jeden rok a poté jsou vyměněny za další soubor. V současnosti máme k dispozici celkem tři soubory.
Soubory jsou při každé výměně doplňovány o nové knihy.
Pravidelně odebírané časopisy jako např.: Praktická žena, Udělej si sám, Receptář prima nápadů, Home, Pěkné
bydlení, …
Bezplatný přístup na internet, možnost tisku dokumentů.

Knihovna Rudimov zve všechny na

PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ Z KERAMIKY
které se uskuteční v neděli 22. 11. 2015 v 16 hod. v zasedací místnosti OÚ.
VSTUPNÉ je 50 Kč a každý si za tento malý poplatek může vytvořit až 4 kusy výrobků.
S hlínou budete pracovat pod vedením Magdy Sudkové, která má s prací z hlíny bohaté a
dlouholeté zkušenosti.

Přijďte se pobavit a nasát pomalu se blížící vánoční atmosféru.
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Zoo Lešná

Z činnosti SDH Rudimov

Na sobotu 19. 9. jsme se všichni moc těšili, jelikož nám mladší
žáci na Slavičínském plamínku vyhráli deset vstupenek do Zoo
Lešná a aby toho nebylo málo, tak se nám podařilo díky panu
Josefu Hrazdírovi domluvit i hasičské zásahové vozidlo z Brna –
Černovic.
V sobotu ráno jsme se shromáždili před hasičárnou a čekali na
ono zásahové vozidlo. Mladší děti se ho nejprve bály, a tak „zásahovkou“ jeli starší. Když jsme dorazili do Zoo a dokoupili zbylé
vstupenky, rozhodli jsme se, že to projdeme hezky popořádku.
Zvířátka byla úžasná a my se jimi kochali a užívali si krásy zlínské
zoo, nicméně většina z nás se nejvíce těšila na rejnoky. Ti z nás,
kteří u rejnoků ještě nebyli, odcházeli nadšení, protože si mohli
rejnoky nejen pohladit, ale i nakrmit krevetami. Jakmile nás
přepadl hlad, najedli jsme se pizzy a pokračovali dál.
Jak nastal čas odjezdu, tak se nám zprvu moc nechtělo, ale malí
hasiči a hasičky, kteří ještě zásahovkou nejeli, se těšili, že se
konečně odvezou, protože jim strach z velkého auta už dávno
nic neříkal a ti, co už měli hlad, se těšili na výletiště, kde na nás
čekalo občerstvení z udírny. Výlet se všem velmi líbil a ještě
jednou děkujeme panu Josefu Hrazdírovi, který nám zařídil dokonalé zpestření výletu, ba i věnoval sponzorský dar.

Tichov
Dne 8. 8. jsme se zúčastnili hasičské soutěže v netradičním požárním útoku, která se konala v Tichově. Rozdíl proti klasickému
požárnímu útoku byl v tom, že se nenasávalo z kádi, ale
z koupaliště, kde řada ze soutěžících skončila i s košem.  Druhým rozdílem byl povrch. Závodníci museli natáhnout hadice do
poměrně strmého kopce. Této soutěže se zúčastnili dvě družstva z Rudimova a to přípravka a mladší žáci.
Na této soutěži se asi nejvíce negativně projevila naše stará
mašina a to ovlivnilo i konečné umístění mladších žáků. Přípravka byla ve své kategorii jediná a děti si domů odvezly pamětní
medaile, sladkosti a pocit příjemně stráveného odpoledne. Celou soutěž v Tichově zakončil požární útok vedoucích.

Ludkovice
První zářijová sobota se v Ludkovicích nesla v podobě hasičských závodů. Netradiční soutěže, kde se před provedením
požárního útoku muselo proběhnout překážkovou dráhou, se
jako každý rok zúčastnili mladší i straší žáci z Rudimova. Starší
žáci se dlouho drželi na špici, dokud nepřijeli borci z Dolní Lhoty, Štítné, Provodova… kteří nakonec naše žáky posunuli na
konečné šesté místo. Mladší žáci skončili devátí. Na náš výkon
měla opět negativní vliv mašina, jelikož naši hasiči a hasičky
dlouho čekali na vodu. I přes to všechno si děti domů přivezli
sladkou odměnu a zkušenost do dalších závodů.

Slavičínský plamínek
Dne 30. 5. jsme se jako každý rok zúčastnili soutěže Slavičínský
plamínek. Nesoutěžilo se pouze v požárním útoku, ale i ve štafetě dvojic, topografii, uzlování, překonání překážky po vodorovném laně a střelbě ze vzduchovky. Tato soutěž byla pro ty
nejmenší z nás výjimečná, protože se poprvé účastnili nějaké
soutěže, takže spolu s mladšími a staršími žáky soutěžila i přípravka. Přípravka měla svoji speciální kategorii, a tak předvedla
požární útok a štafetu dvojic. Své dva pokusy, které měla přípravka na provedení disciplín, zvládla za obrovských ovací perfektně a odvezla si na památku pohár. Spolu s velkým úspě-
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chem přípravky, se mladší žáci umístili na prvním místě a vyhráli
nám 10 vstupenek do zoo Lešné, a aby toho nebylo málo, tak
starší žáci si odvezli pohár za třetí místo. Spolu s poháry, sladkostmi a stolními hrami jsme si odvezli super náladu a ti nejmenší z nás zážitek na celý život.

Družba se Žlutavou
Ve dnech 20. a 21. 6. jsme navázali na loňskou družbu se Žlutavou. Jako první část programu byla návštěva města Luhačovice
zpestřená o vyjížďku lázeňským vláčkem, která se všem moc
líbila. Po tom jsme se přesunuli do Rudimova, kde jsme oficiálně
přivítali návštěvu ze Žlutav a společně spolu poobědvali. Následovala projížďka obcí, kde jsme jim představili největší pozoruhodnosti Rudimova jako sušírnu ovoce, či roubenou zvoničku.
Po obědě a prohlídce obce měly děti nachystaný zábavný program v podobě hry Pevnost Boyard. Program nám trochu zkomplikovalo počasí, které trochu zlobilo. Po té, co si děti zasoutěžily, si rozebraly balíčky za odměnu a povečeřely, postavily stany a
dále následoval volný program. Dopoledne „Žluťaváci“ odjeli
domů a odvezli si s sebou plno zážitků.
Chtěli bychom poděkovat manželům Pláškovým a všem rodičům
a ostatním, kteří nám s přípravou jakkoliv pomohli. Naše velké
díky patří taky Božence Viceníkové za výborný guláš a paní Hulejové za zákusky.
Barbora Andersová

Na co si dát pozor a jak předejít požáru v topné sezóně
1. Umístění spotřebiče paliv

6. Dodržování bezpečných vzdáleností

Podle druhu prostoru, ve kterém má být spotřebič umístěn,
je nutné správně zvolit i druh spotřebiče. Ne každý spotřebič může být umístěn v jakémkoliv prostoru, například v
garážích nebo autodílnách je možné umístit pouze spotřebiče pro tyto prostory vhodné.

Každý spotřebič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné
vzdálenosti od hořlavých předmětů. Jejich dodržování je
důležité pro zabránění vzniku požáru vlivem sálavého tepla.

2. Připojení spotřebiče paliv
Pro správnou funkci spotřebičů je potřebné i jejich odborné
připojení k příslušnému topnému médiu. Správné připojení
bývá v převážné většině i předmětem výchozích zkoušek
nebo revizí.
3. Dostatečný přívod vzduchu
Většina spotřebičů potřebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu.
4. Odvod spalin
Spaliny je třeba bezpečně odvést od spotřebiče do volného
prostoru – většinou do komína. Správné připojení kouřovodu či odtahu spalin od spotřebičů podléhá revizi a pravidelné kontrole.
5. Používání předepsaného paliva
Každý spotřebič je konstruován na určitý druh paliva, jehož
používání je nutné dodržovat.

7. Nehořlavé a izolační podložky, nehořlavé podlahy
Uplatňují se zejména u spotřebičů na pevná paliva a brání
vzniku požáru od vypadlých zbytků hořících částí paliva.
8. Dodržování návodů k obsluze
Ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto návodem je třeba se seznámit a při používání
spotřebiče tyto zásady správného používání a manipulace i
respektovat.
9. Používat schválená topidla
Výrobce je povinen garantovat správnou a bezpečnou funkci spotřebiče. Proto nejsou povoleny žádné „domácí“ úpravy a vylepšení spotřebičů. Mohly by být opět příčinou vzniku požáru, výbuchu nebo jiné havárie.
10. Pravidelné čištění a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Pravidelné revize jsou v současné době povinností každého
uživatele v rámci obecné prevenční povinnosti zakotvené
občanským zákoníkem a zákonem o požární ochraně.
Ondřej Šála, Preventista SDH
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TJ SOKOL RUDIMOV PO PODZIMU
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub
Příluky B
Luhačovice B
Štítná n/ Vl. B
Neubuz
Březůvky
Pozlovice
Poteč
Velký Ořechov
Drnovice
Doubravy
Rudimov
Tichov
Bratřejov
Šanov

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
10
9
9
9
8
8
7
6
6
6
4
4
3
2

Výhry:
1. kolo – Luhačovice „B“ – 2:1
3.kolo – Šanov – 2:1
6.kolo – Tichov – 3:1
13. kolo – Bratřejov – 3:1
Remízy:
10. kolo – Velký Ořechov – 3:3 (prohra na
pen.)
Odehraných minut:
David Frolo – 1170
Dalibor Majc – 1169
Luboš Maňák – 1060
Pavel Valčík – 990
Jan Skočovský – 975
Zdeněk Černík – 953
Staňa Kubíček – 810

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
3
4
4
4
5
5
6
7
7
7
9
9
10
11

S
36:20
48:15
28:22
46:37
47:28
31:25
33:26
29:30
21:25
25:31
20:36
15:33
34:42
9:52

B
29
28
28
26
24
24
21
19
19
17
13
11
10
4

Střelci:
David Frolo – 4
Luboš Maňák, Dalibor Majc – 3
Jan Skočovský, Josef Kovařík, Miroslav Štefaník – 2
Petr Souček, Svatopluk Čech, Martin Mikulec, Zdněk Černík – 1
Pavel Valčík – 1 (vl.)

David Ruman – 789
Svatopluk Čech – 648
Tomáš Bárta – 579
Petr Souček – 450
Martin Mikulec – 433
Ondřej Šála – 424
Josef Kovařík – 418

Martin Koubek – 358
Jaroslav Saňák – 356
Miroslav Štefaník – 353
Juraj Sokolovič – 270
David Poláček – 194
Dominik Janáček – 179
Radek Bartoš – 90

Podzimní část fotbalové sezony je za námi a nastává bilancování, jak dopadla a co je třeba zlepšit. Z tabulky a výsledků je
jasné, že moc povedená nebyla, Rudimovu patří 11. místo v tabulce se ziskem 13 bodů za čtyři výhry a jednu remízu. Na
hodnocení sezony jsme si k rozhovoru přizvali trenéra týmu Vaška Hájka.
Trenére, jak hodnotíš podzimní část sezony?
bylo hostování Zdeni Černíka, bez něj by to bylo moc těžTo je dost těžká otázka na začátek. Jsem hlavně rád, že
ké, přece jenom jeho zkušenosti byly na hřišti znát. Dál
jsme to dohráli se ctí. Byl to nejtěžší podzim v Rudimovbych chtěl jen říct, že všichni mladí kluci by si měli vzít
ském fotbale, co jsem zažil. Vím, že bylo spoustu zápasů,
příklad ze starších hráčů, že ať zranění, tak nastoupili a
které jsme mohli uhrát líp, bohužel v současné situaci je
pomohli nám a to vždy, i když už to někteří vzdávali a
tento výsledek asi stropem. Musím však vyzdvihnout, že
odepisovali nás jako team. A proto mne těší ten přístup
po lidské stránce a přístupu hráčů, jsem spokojený.
těch vytrvalců, kteří chodili a drželi náš fotbal nad vodou.
Zkus vysvětlit, proč to byl nejtěžší podzim.
Dík všem.
Byl těžký z několika důvodů. Zaprvé jsme od začátku sePřejdeme k otázkám týkající se řešení problémů. Post
zony řešili post brankáře. Po odchodu Aleše Ocelíka na
gólmana označuješ jako jeden z největších. Bude na jaře
hostování do Slavičína se v průběhu podzimu vystřídalo
již nějaký stálý gólman nebo se předpokládá další rotav bráně pět hráčů, jako stálí se na začátku sezony jevil
ce na tomto postu?
Staňa Kubíček, jenže vždy, když se rozehrál a dostal jistoAno, můžu potvrdit, že po půl roce se z hostování vrací do
tu ve výkonu se zranil, a proto museli zaskakovat jiní.
branky Aleš Ocelík. Není si třeba nalhávat, Aleš Ocelík byl
Dalším obrovským problémem, který naši hru srážel, byly
pro nás 60% úspěchu, už při postupu ze 4. třídy a je to
časté zranění, a proto jsme museli povolat kluky, kteří
velká úleva, že se nám po půl roce vrací zpět. Ale musím
velký fotbal dlouho nehráli. Přesto pro nás byli velkým
uznat že kluci, kteří za něj zaskočili, tak odvedli velmi
přínosem a plnohodnotně zaskočili za kluky ze základu.
dobré výkony, někteří dokonce s vážným zraněním, které
Ale abych nemluvil jen o negativech, tak velkým plusem
vyřeší až prosincová operace.
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To je po dlouhé době konečně dobrá zpráva pro všechny fanoušky. Dalším velkým problémem je marodka.
Budou zranění hráči na jarní část sezony fit? A u koho se
předpokládá delší doba rekonvalescence?
Podle mých informací by většina zraněných hráčů měla
své zranění doléčit během zimní přestávky a na jarní část
budou připraveni nastoupit k zápasům. Je ovšem jasné,
že některým hráčům bude trvat déle, než zranění dostanou z hlavy a budou schopni opět podávat 100 % výkony.
Takže tým by měl být na jaře plně připraven zlepšit postavení v tabulce? Co nějaké posily popř. jak to vypadá s
hráči na hostování?
Určitě chceme všichni postavení v tabulce vylepšit, naším
hlavním cílem však stále zůstává udržení v třetí třídě, na
což by mohlo stačit třicet bodů. Co se týká hráčů na hostování, tak všichni budou na jaře součástí týmu. Jediný
otazník visí nad hostováním Davida Frola, o kterého má
zájem Slopné, které hraje okresní přebor, vše záleží na
Davidovi, jak se rozhodne. Co se týká posil, tak několik
hráčů máme vytipovaných, ale vše je v zatím jen na ústní
domluvě, takže je předčasné o tom mluvit.
Ještě poslední otázka. Dlouhou dobu jsme slýchávali ze
všech stran kritiku kolik hráčů z jiných vesnic nebo města u nás působí nebo podobné připomínky, ale vlivem
zranění se v této sezoně ukázalo, že i přímo v Rudimově
je dost hráčů. Například v zápase v Přílukách nastoupilo
do utkání 8 hráčů z Rudimova, v Ořechově jich v zápise
figurovalo dokonce devět. Jak hodnotíš tento fakt a
myslíš, že je možné, že tento trend začleňování více

Rudimovjanů do týmu je reálný z hlediska dorůstání
mladších hráčů?
Musíme začít tím, že zápasy v Přilukách, nebo
v Ořechově, byly vlivem situace, jaká v týmu panuje, úplně něco jiného. Strašně rád bych na hřišti viděl co nejvíc
hráčů z Rudimova, ale ruku na srdce, kvalita hráčů co
nepochází z Rudimova je prostě někde jinde, ale nepopírám, že šanci na hřišti dostanou kluci z Rudimova i na
jaře. Dál bych chtěl dodat, že velká spousta jich u nás
hraje řadu let a myslím si, že už jsou vlastně přijatí za
naše. Na omlazování týmu ze strany Rudimovjanů si taky
asi budeme muset počkat až na dobu silnějších ročníků,
v současné době jsme, ale strašně rádi za Marťu Mikulce,
který jistě bude dostávat dál dost prostoru na hřišti. Chtěl
bych dodat, že si hodně vážím návratu Ondry a Tomáša,
ale čeho si vážím nejvíc je přístupu všech aktivních lidiček,
pro které fotbal u nás něco znamená a dělají to pro radost ostatních, ale i pro nás, pro které je to spousta starostí, ale krásných starostí. Pro mě a pro tyto lidi jsou
neděle posvátné a proto tě naštve, když ti ji někdo znepříjemní svým přístupem. Když si třeba myslí, že ve 20
letech jsou hvězdy. Ať se prosím podívají na 43 letého
Luboše Maňákového, který je sice svůj, ale na hřišti do
toho dává maximum. Tak to je pro mě hvězda..
Super díky za rozhovor, chceš ještě něco dodat?
Chtěl bych ještě poděkovat všem, co se kolem Rudimovského fotbalu pohybují. Dík hráčům, dík fanouškům, dík
sponzorům, že ten náš fotbálek u nás můžeme dělat s
láskou.
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Včelařské ohlédnutí.
Podzimní dny nás častují bohatou paletou barev, vítr se prohání nad
loukami a vše se pomalu chystá na zimní klid. Než se nadějeme, budou tu vánoce a nový rok. Včelaři již do nového roku se svými včelstvy
vstoupili. On včelařský rok začíná už na konci žní tzv. Podletím. Do
tohoto období včelaři letos vstoupili se silnými a zdravými včelstvy,
což dává jistou záruku, že následující rok bude dobrý. Na to, jaký ale
skutečně bude, si musíme počkat do jara.
Petr Viceník

Dopis od Vás
Vážený pane starosto a předsednictvo
Obecního úřadu v Rudimově
Chtěla bych tímto dopisem pro zpravodaj v Rudimově poděkovat za rychlý zásah při čištění mé studny.
Mé poděkování je pro pana Svaťu Dulíka, pro pana Petra Viceníka zástupce starosty v Rudimově, pana Šálu staršího a pana Šálu mladšího.
Velmi děkuji za jejich rychlou pomoc v této havarijní situaci
V Rudimově 28.8. 2015

Mladí hasiči Vás srdečně zvou na
přednášku o první pomoci, která se uskuteční
28.11 v 15:00
v zasedací místnosti obecního úřadu v Rudimově
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Zazpíváme si společně koledy, které všichni známe: Nesem Vám noviny, Narodil se Kristus Pán a Půjdem spolu do Betléma a o dalších dvou se rozhodlo v hlasování (Štědrej
večer nastal, Já bych rád k Betlému).
Zpívání zakončíme vánoční písničkou Vánoce, Vánoce přicházejí.
Přijďte nás a naši obec i Vy podpořit a zazpívat si s námi těchto šest známých koled. 

Obrázky ze života v obci

Momentka ze zápasu Rudimov – Drnovice. Na fotce Mira Štefaník
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Lampionový průvod

Dětské otiskování

Další číslo zpravodaje vyjde 04.2016, uzávěrka bude 04. 2016. Veškeré Vaše dotazy, příspěvky a nápady posílejte buď na
e-mailovou adresu: zpravodaj.rudimov@email.cz nebo osobně: Ondra Šala (737 577 965) Ondra.sala@centrum.cz, Svatava Šálová (733188157)
nebo je můžete vložit do schránky u obchodu. MK ČR E 17515.
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou. Tisk: UPOSS spol. s r.o., Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice, www.uposs.cz, náklad 120 výtisků
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